
วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2555 
Vol.3 No. 2 July-December 2012 157

สมรรถนะประจำสายงานของผูบริหารท่ีสงผลตอองคกรแหงการเรียนรู 
ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ประถมศึกษานครปฐม เขต 1  
 

ADMINISTRATORS’ FUNCTIONAL COMPETENCIES AFFECTING  
LEARNING ORGANIZATION IN BASIC EDUCATIONAL INSTITUTIONS  

UNDER THE JURISDICTION OF NAKHON PATHOM  

PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 1 

 

อารีย  น้ำใจดี  / AREE  NAMJAIDEE1  

พิชญาภา  ยืนยาว / PITCHAYAPA YUENYAW2 

 

บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา 1) ระดับสมรรถนะประจำสายงานของผูบริหาร

ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 2) ระดับการเปนองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ  

3) สมรรถนะประจำสายงานของผูบริหารท่ีสงผลตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน กลุมตัวอยาง ไดแก ครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จำนวน 297 คน โดยสุมตัวอยางแบบแบงชั้นตามสัดสวน 

กระจายตามอำเภอ เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามสรางโดยผูวิจัย สถิติที่ใชใน 

การวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหการถดถอย

พหุคูณแบบขั้นตอน 

 ผลการวิจัยพบวา 
 1. สมรรถนะประจำสายงานผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยูระดับมากท้ังในภาพรวม

และรายดาน ประกอบดวย การวิเคราะหและสังเคราะห การส่ือสารและการจูงใจ การพัฒนาศักยภาพ

บุคลากร และ การมีวิสัยทัศน ตามลำดับ 

1นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม 
2อาจารย ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม  ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
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 2. องคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อยูในระดับมากทั้งในภาพรวมและ
รายดาน ประกอบดวย ความเช่ียวชาญของบุคคล การมีแบบแผนทางความคิด การมีวิสยัทัศนรวมกัน  
การเกิดการเรียนรูของทีม และการคิดอยางเปนระบบ ตามลำดับ 
 3. สมรรถนะประจำสายงานของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสงผลตอองคกร 
แหงการเรียนรูอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จำนวน 3 ดาน ไดแก การมีวิสัยทัศน  
การวิเคราะหและสังเคราะห และการส่ือสารและจูงใจ โดยรวมกันทำนายไดรอยละ 40 
  
คำสำคัญ: สมรรถนะประจำสายงานของผูบริหาร องคกรแหงการเรียนรู สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

ABSTRACT 

 This research aimed to study: 1) level of administrators’ functional 
competencies in basic educational institutions; 2) level of learning organization in basic 
educational institutions; and 3) administrators’ functional competencies affecting learning 
organization in basic educational institutions. The research samples, derived by proportional 
stratified random sampling which distributed by district, were 297 teachers of basic 
educational institutions under the Jurisdiction of Nakhon Pathom Primary Educational 
Service Area Office 1. The research instrument was a questionnaire constructed by the 
researcher. The statistics used for data analysis were percentage, mean, standard deviation, 
and stepwise multiple regression analysis. 
 The findings of this research were as follows: 
 1) Overall and in specific aspects, the administrators’ functional competencies 
in basic educational institutions were at a high level: analytical thinking & conceptual 
thinking, communication & influencing, caring & development others, and visioning. 
 2) Overall and in specific aspects, learning organization in basic educational 
institutions was at a high level: personal mastery, mental models, building shared vision,
team learning, and systems thinking. 
 3) Administrators’ functional competencies in the aspects of visioning, 
analytical thinking & conceptual thinking, and communication & influencing together 
predicted at the percentage of 40 with statistical significance at .05. 
  
Keywords: administrators’ functional competency, learning organization, basic educational  

 institution 
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บทนำ 
 ในสังคมยุคปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอยางรวดเร็วกอใหเกิดการแขงขัน 

เพ่ือนำไปสูการพัฒนาประเทศใหมคีณุภาพและศักยภาพท่ีสงูข้ึน องคประกอบท่ีสำคัญในการพัฒนาคน 

พัฒนาองคกรในระดับตน คือสถานศึกษา ซึ่งเปนแหลงพัฒนาศักยภาพของคนใหมีคุณภาพ  

ผูบริหารสถานศึกษาในฐานะผูนำจึงจำเปนตองพัฒนาสถานศึกษาใหเปนสังคมแหงการเรียนรู 

เพ่ือกาวทันตอการเปล่ียนแปลงและเพ่ิมขดีความสามารถในการทำงาน  ซึง่จะกอใหเกิดการสรางสังคม

แหงการเรียนรู หรือสรางฐานความรูในสังคมเพ่ือสามารถพัฒนาคนหรือบุคลากรในสถานศึกษา 

ใหมีคุณภาพตอไป ดวยเหตุนี้สถานศึกษาจึงตองมีการปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอม

และมีการเตรียมความพรอมทีจ่ะรับมอืกับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยางตอเน่ือง (สนุานี สฤษฎวานิ, 

2546: 12)  

 ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  

พ.ศ. 2546 ระบุในมาตรา 11 วา สวนราชการมีหนาท่ีพัฒนาความรูในสวนราชการ ใหมีลักษณะเปน

องคกรแหงการเรียนรูอยางสม่ำเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลความรูใน 

ดานตาง ๆ เพ่ือนำมาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็ว และเหมาะสม 

ตอสถานการณ เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติราชการของสวนราชการใหสอดคลองกับการบริหาร

ราชการใหเกิดผลสัมฤทธ์ิ ตามพระราชกฤษฎีกาน้ี (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 

2546: 4) เพ่ือใหมีลักษณะเปนองคกรแหงการเรียนรูอยางสม่ำเสมอน้ัน ตองสรางระบบใหสามารถ

รับรูขาวสารไดอยางกวางขวาง สามารถประมวลผลความรูในดานตาง ๆ เพ่ือนำมาประยุกตใช  

ในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็ว และเหมาะสมกับสถานการณที่มีการเปล่ียนแปลง  

ผูบริหารสถานศึกษาจำเปนอยางย่ิงท่ีจะตองใชทักษะหรือสมรรถนะทางการบริหารเพ่ือผลักดัน 

สถานศึกษาของตนเองใหเปนองคกรแหงการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพได 

 ผูบริหารสถานศึกษาในฐานะเปนแกนนำในการจัดการศึกษา เน่ืองจากเปนผูที่มีภาระ

รับผิดชอบในการบริหารจัดการใหผูท่ีมีสวนเก่ียวของในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนท้ังโดยตรงและโดย

ออม สามารถจัดกิจกรรมทางการศึกษาใหบรรลุเปาหมายอยางมีคุณภาพ ทั้งนี้ผูบริหารสถานศึกษา
จะตองใชความรู ความสามารถ ทักษะและคุณลักษณะท่ีเปนท่ีนาเชื่อถือศรัทธาในการสงเสริม 

สนับสนุนผลักดัน กระตุนและจัดการใหบุคลากรในสถานศึกษารับผิดชอบภาระงานปฏิบัติงาน 
ใหบรรลุเปาหมาย และใชความสามารถท่ีเหมาะสมสอดคลองกับบทบาทท่ีปฏิบัติใหประสบผลสำเร็จ

อยางโดดเดนกวาผูอื่น ซึ่งเรียกวา สมรรถนะ ดังน้ัน สมรรถนะจึงมีความจำเปนตองใชความรู 

ความสามารถในการบริหารจัดการคุณภาพและสนับสนุนการพัฒนาสถานศึกษา ปรับปรุงส่ิงตาง ๆ 

อยางตอเนื่อง จึงกลาวไดวาสมรรถนะของผูบริหารไดเขามามีบทบาทและถูกนำมาใชในการจัดการ

สถานศึกษาศึกษาอยางเปนรูปธรรมมากขึ้น การกำหนดสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาจะตอง
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กำหนดใหสอดคลองเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายของหนวยงาน อีกท้ังยังนำหลักการ

แนวคิดมาใชในกระบวนงานดานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษยในหลายมิติ (อาภรณ  

ภูวิทยพันธุ, 2548: คำนำ) จากท่ีกลาวมาพบวาผูบริหารสถานศึกษาจึงมีความจำเปนตองใช 

ความสามารถท่ีมีอยูและท่ีซอนเรนอยูมาบริหารจัดการการศึกษาและภาระงานท่ีรับผิดชอบอยู 

ใหบงัเกิดผลสำเร็จเปนท่ีประจกัษย่ิงข้ึน สมรรถนะผูบรหิารสถานศึกษาเปนหัวใจสำคญัในการบริหารงาน

ใหประสบความสำเร็จ บรรลุวัตถุประสงค และตรงตามเปาหมายของแผนท่ีวางไว เพ่ือพัฒนาองคกร

ใหดำเนินไปอยางราบร่ืนและมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 แตในสภาวการณปจจุบันพบวาผูบริหารสถานศึกษาน้ันยังมีสมรรถนะไมสอดคลองตาม

บริบทของสถานศึกษาที่ตองการพัฒนาสถานศึกษาใหกาวเขาสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู ดังท่ี 

เตือนใจ ดลประสิทธ์ิ (2553: 124) ไดทำการศึกษาการพัฒนาระบบการพัฒนาสมรรถนะของผูบริหาร

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานพบวา สภาพปจจุบันของระบบการพัฒนาสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานจากการสัมภาษณผูใหขอมูลและการสอบถามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา 

พบวา ในแตละองคประกอบมีความคิดเห็นวาทุกองคประกอบมีระดับการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง

ปญหาและแนวทางแกไขปญหาของระบบการพัฒนาสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

พบวา การนำหลักการสูการปฏิบัติไมสอดคลองกันระหวางหนวยนโยบายกับหนวยปฏิบัติ  

มีการกำหนดหลักการแตไมไดนำสูการพัฒนา ขาดการมีสวนรวมในการกำหนดวัตถุประสงค  

วัตถุประสงคกวางเกินไปไมแยกยอยตามความตองการของสถานศึกษาและขาดความเช่ือมโยง 

ของวัตถุประสงคที่กำหนดโดยหนวยนโยบายกับหนวยปฏิบัติรูปแบบวิธีการพัฒนาของวิทยากร 

ยังลาสมัย บุคลากรในหนวยพัฒนายังไมมีความชัดเจนในเรื่องการพัฒนาสมรรถนะงบประมาณ 

ที่รัฐจัดสรรมีจำกัดและยังไมลงถึงกลุมที่ตองการพัฒนา ขาดการมีสวนรวมในการกำหนดหลักสูตร  

การประเมินความตองการจำเปน รูปแบบวิธีการพัฒนาท่ีเหมาะสม ระบบการประเมินผลการพัฒนา
อยางตอเน่ือง การรายงานผลไมถูกตอง ครบถวน ขั้นตอนการรายงานผลการพัฒนา การวิเคราะห 

ผลการดำเนินการพัฒนาอยางเปนระบบ เจตคติท่ีดีตอการพัฒนา เทคนิค วิธีการยังไมกระตุนและ

ดึงดูดการพัฒนา 
 จากการศึกษาท่ีผานมายังพบวา การปรับเปล่ียนองคกรหรือดำเนินการในอันท่ีจะนำ

สถานศึกษาเปนองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานยังอยูในระดับต่ำ (กระทรวงศึกษาธิการ, 

2545: 29) และหากพิจารณาจากผลการดำเนินงานของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานพบวาบุคลากร 

โดยเฉพาะนักเรียนยังขาดการเรียนรู มีผลสัมฤทธ์ิในการวัดคุณภาพระดับชาติอยูในระดับท่ีต่ำ 

ในหลายวิชา (สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2551: 37) และสอดคลอง
กับผลการสำรวจติดตามการปฏิรูปการเรียนรูของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ซึ่งพบวายังมีสถานศึกษา

หลายแหงดำเนินการสรางการเรียนรูตามแนวปฏิรูปการเรียนรูและสรางองคกรแหงการเรียนรู 
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ไมสอดคลองตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546: 97) นอกจากน้ี 

การสรางสถานศึกษาใหเปนองคกรแหงการเรียนรู ผูบริหารและบุคลากรตองรับรูรับทราบ 

เรื่ององคประกอบคุณลักษณะองคกรแหงการเรียนรูเพ่ือจะนำไปสูการปฏิบัติหรือปรับปรุงองคกรและ

สวนประกอบอ่ืนใหดีขึ้น แตปจจุบันยังขาดการศึกษาในเร่ืององคประกอบคุณลักษณะองคกรแหง 

การเรียนรูสำหรับสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 จากความจำเปนและสภาพปญหาท่ีกลาวมาในขางตน ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาสมรรถนะ 

ผูบริหารท่ีสงผลตอองคกรแหงการเรียนรู โดยผูวิจัยศึกษาเฉพาะสมรรถนะประจำสายงานผูบริหาร 

ที่สงผลตอองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เพ่ือนำมาซึ่งการปรับปรุงและพัฒนาในโอกาสตอไป 

 

วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือศึกษาระดับสมรรถนะประจำสายงานของผูบริหารในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

 2. เพ่ือศึกษาระดับการเปนองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

 3. เพ่ือศึกษาสมรรถนะประจำสายงานของผูบริหารท่ีสงผลตอการเปนองคกรแหง 

การเรียนรูของสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน  สงักัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

 

สมมติฐานการวิจัย 
 สมรรถนะประจำสายงานของผูบริหาร ประกอบดวย การวิเคราะหและสังเคราะห 

การสื่อสารและจูงใจ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร และ การมีวิสัยทัศน สงผลตอการเปนองคกร 
แหงการเรียนรูของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม 

เขต 1 

 

คำจำกัดความเชิงปฏิบัติการ 
 1. สมรรถนะประจำสายงานของผูบริหาร หมายถึง ความสามารถ ความรู และ

คุณลักษณะของบุคคลของผูบริหารในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ทีแ่สดงออกเปนวิธีคดิ และพฤติกรรมการทำงานท่ีสงผลตอการปฏิบตังิาน 
และมีการพัฒนาอยางตอเน่ืองใหเกิดผลสำเร็จตามมาตรฐานหรือสูงกวามาตรฐานท่ีกำหนดไว  

ตามกรอบสมรรถนะของสำนักงานคณะกรรมการครูและบุคลากรทางการศึกษา (2548: 17-18) 

ประกอบดวย   
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  1.1 การคิดวิเคราะหและสังเคราะห หมายถึง การท่ีผูบริหารมีความสามารถ 

ในการทำความเขาใจสิ่งตาง ๆ แลวแยกประเด็นเปนสวนยอย ตามหลักการหรือกฎเกณฑที่กำหนด 

สามารถรวบรวมส่ิงตาง ๆ จัดทำอยางเปนระบบ เพ่ือแกปญหาหรือพัฒนางาน รวมท้ังสามารถ

วิเคราะหองคกรหรืองานในภาพรวม และดำเนินการแกปญหาอยางเปนระบบ 

  1.2 การสื่อสารและการจูงใจ หมายถึง การท่ีผูบริหารมีความสามารถในการพูด 

เขียน สื่อสาร โตตอบโอกาสและสถานการณตาง ๆ ตลอดจนสามารถชักจูงโนมนาวใหผูอื่นเห็นดวย 

ยอมรับ คลอยตาม เพ่ือบรรลุจุดมุงหมายของการส่ือสาร 

  1.3 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร หมายถึง การท่ีผูบริหารมีความสามารถ 
ในการใหคำปรึกษา แนะนำ และชวยแกปญหาใหแกเพ่ือนรวมงานและผูเก่ียวของ มีสวนรวมใน 

การพัฒนา บุคลากร ปฏิบัติตนเปนแบบอยาง รวมทั้งสงเสริมสนับสนุนและใหโอกาสผูรวมงาน 

ไดพัฒนาในรูปแบบตาง ๆ 

  1.4 การมีวิสัยทัศน หมายถึง การที่ผูบริหารมีความสามารถในการกำหนด 

วิสัยทัศนทิศทาง หรือแนวทางการพัฒนาองคกรท่ีเปนรูปธรรม เปนท่ียอมรับและเปนไปไดในทาง

ปฏิบัติ การยอมรับแนวคิดวิธีการใหม ๆ เพ่ือการพัฒนางาน 

 2. องคกรแหงการเรียนรู หมายถึง การท่ีสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดสำนักงาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 1 มีบรรยากาศเอ้ืออำนวยใหกับบุคลากร กลุม  

หรือทีมในองคกร เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณทั้งภายในและนอกองคกร  

การมีวิสัยทัศนรวมกันในการพัฒนาศักยภาพขององคกร มีศักยภาพในการจัดการความรู และสราง

องคความรูใหมอยางเปนระบบและมีความตอเน่ืองตามความคิดของ (Senge, 1990 อางถึงใน  

ยุรพร ศุทธรัตน, 2553: 5-7) ประกอบดวย 

  2.1 ความเชี่ยวชาญของบุคคล หมายถึง การท่ีบุคลากรครูในโรงเรียนมี 
ความกระตือรือรน สนใจและใฝหาการเรียนรูสิ่งใหม ๆ อยูเสมอ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของตนเอง และ

สรางสรรคใหเกิด ผลลพัธตามทีมุ่งหวังไว อกีท้ังยังเปนการสรางบรรยากาศในการกระตุนเพ่ือนรวมงาน

ใหพัฒนาศักยภาพไปสูเปาหมายท่ีตั้งไว 
  2.2 การมีแบบแผนทางความคิด หมายถึง การท่ีบุคลากรครูในโรงเรียน 

มีจิตสำนึกในการจำแนกแยกแยะความถูกตองในการมองโลกและปรากฏการณตาง ๆ มี 

ความเปนอิสระกับรูปแบบความคิด ความเช่ือ ที่มีผลตอการตัดสินใจและการกระทำของตน  
และพรอมที่จะปรับเปล่ียนความคิด ความเช่ือ คานิยมสวนตัวใหสอดคลองกับความเปล่ียนแปลง 

ของหนวยงานของตนเองและองคกร โดยไมยึดติดกับความเชื่อที่ลาสมัย 
  2.3 การมวีสิยัทัศนรวมกนั หมายถึง การท่ีบคุลากรครใูนโรงเรยีนไดรบัการสงเสรมิ

และพัฒนา บุคลากรในองคกรมีสวนรวมกันคิดในการเปล่ียนแปลงและความกาวหนาขององคกร



วารสารสังคมศาสตรวิจัย 
JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES RESEARCH 

ปที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2555 
Vol.3 No. 2 July-December 2012 163

แลวรวมกันสรางภาพในอนาคตขององคกร รวมท้ังมีกระบวนการสงเสริมใหบุคลากรมีความผูกพัน

และทุมเทใหกับองคกร 

  2.4 การเรียนรูของทีม หมายถึง การท่ีบุคลากรครูในโรงเรียนมีการสนทนา 

อภิปราย แลกเปล่ียนความรู ประสบการณ และทักษะวิธีคิดรวมกัน เพ่ือพัฒนาภูมิปญญาและ

ศักยภาพของทีมงานโดยรวม 

  2.5 การคิดอยางเปนระบบ หมายถึง การที่บุคลากรในโรงเรียนมีวิธีคิดและ

ทำความเขาใจในปรากฏการณตาง ๆ ดวยการเช่ือมโยงอยางเปนระบบ มองเห็นความสัมพันธ

ระหวางเหตุและผลท่ีสืบเน่ืองกัน เพ่ือใหสามารถเปล่ียนแปลงระบบไดอยางมีประสิทธิผล 

 

วิธีดำเนินการ 
 การวิจัยเร่ืองสมรรถนะประจำสายงานของผูบริหารท่ีสงผลตอองคกรแหงการเรียนรูของ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เปนการวิจัย

เชิงพรรณนา โดยใชผูใหขอมูลเปนหนวยวิเคราะห ในการดำเนินการวิจัยไดเสนอตามลำดับหัวขอ 

ดังน้ี 

 ประชากร 

 ประชากรท่ีใชในการวิจัย ไดแก ครูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ในปการศึกษา 2556 จำนวน 1,277คน  

 กลุมตัวอยาง 

 ประชากรท่ีใชในการวิจัย ไดแก ครูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ในปการศึกษา 2556 ในเขตอำเภอเมืองนครปฐม อำเภอ

ดอนตูม และอำเภอกำแพงแสนไดมาโดยตารางสำเร็จรูปของเครซซี่และมอรแกน (Krejecie and 
Morgan, 1970 อางถึงใน สุวิมล ติรกานันท, 2551: 179) ในการกำหนดขนาดกลุมตัวอยาง และนำ

มาเทียบสัดสวน โดยกระจายจำนวนตามอำเภอ ที่อยูในเขตความรับผิดชอบของเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ไดกลุมตัวอยางจำนวนท้ังสิ้น 297 คน ดังแสดงในตารางท่ี 1 ดังน้ี 
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ตารางที่ 1 จำนวนประชากร กลุมตัวอยาง 

 

 

 การสรางและพัฒนาเครื่องมือ 

 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย มีขั้นตอนการสรางและการพัฒนาดังน้ี 

 ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับสมรรถนะ

ประจำสายงานของผูบริหารและองคกรแหงการเรียนรู แลวกำหนดรูปแบบและโครงสรางของ

แบบสอบถามกำหนดพฤติกรรมบงชี้ใหครอบคลุมนิยาม ตัวแปร และนำมาจัดทำเปนขอกระทง

คำถามสำหรับการวิจัย โดยผานคำแนะนำจากอาจารยที่ปรึกษานำกระทงคำถามท่ีสรางข้ึนไปให

ผูทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ทาน ตรวจสอบความตรงดานเน้ือหา (content validity) ของขอกระทง

คำถาม แลวหาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคำถามและวัตถุประสงค (Index of Item Objective 

Congruence: IOC) โดยเลือกเฉพาะขอที่มีคาดัชนีตั้งแต 0.67-1.00 แกไขขอกระทงคำถามแลวจัด

แบบสอบถามตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิและอาจารยที่ปรึกษา นำแบบสอบถามไปทดลองใช 

(tryout) กับครูผูสอนซึ่งไมใชกลุมตัวอยาง จำนวน 30 คน นำมาตรวจสอบคุณภาพดานความเท่ียง 
(reliability) โดยใชคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (   –coefficient) ของครอนบาค (Cronbach, 1970: 161 

อางถึงใน สุวิมล ติรกานันท, 2551: 179) ได คาสัมประสิทธ์ิแอลฟาดานสมรรถนะประจำสายงาน 

ผูบริหาร เทากับ .961 และคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาดานองคกรแหงการเรียนรู เทากับ .873 จากน้ัน 

จึงปรับปรุงขอกระทงคำถามในดานการใชภาษาใหมีความเหมาะสมและถูกตองโดยผานการแนะนำ
ของอาจารยที่ปรึกษา และจัดทำแบบสอบถามฉบับสมบูรณเพ่ือนำไปใชเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยาง 

 

   

 489 114 
 223 52 

 565 131 
 1,277 297 
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 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางข้ึนตามแนวคิด ทฤษฎีและ

เอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของ มี 4 ตอน ดังน้ี 

 ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปน

แบบสำรวจรายการ (checklist)    

 ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามระดับสมรรถนะของผูบริหาร เปนมาตราสวนประมาณคา 

5 ระดับ (rating scale) การกำหนดคาคะแนนของแบบสอบถาม ผูวิจัยไดกำหนดคาคะแนนเปน 

5 ระดับ 

 ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามระดับความเปนองคกรแหงการเรียนรู  มีลักษณะเปน

มาตราสวนประมาณคา  5  ระดับ (rating scale) 

 

 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 การเก็บรวบรวมขอมูลดำเนินการโดยการนำสงและเก็บคืนแบบสอบถามดวยผูวิจัยเอง

ไดแบบสอบถามกลับคืนมาและมีความครบถวนสมบูรณจำนวน 297 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 

  

 การวิเคราะหขอมูล 

 1.  วิเคราะหระดับเก่ียวกับระดับสมรรถนะประจำสายงานของผูบริหารสถานศึกษาและ

องคกรแหงการเรียนรู ใชการหาคาเฉล่ีย ( x̄ ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) 

 2. การวิเคราะหคาสหสัมพันธระหวางสมรรถนะประจำสายงานของผูบริหารและองคกร 

แหงการเรียนรูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม 

เขต 1 ใชการวิเคราะหสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s product moment correlation 

coefficient: r
xy

)  
 3.  วิเคราะหสมรรถนะประจำสายงานของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอองคกรแหง

การเรียนรูใชวิธีการถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน (stepwise multiple regression) 

 

ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะหขอมูลสมรรถนะประจำสายงานของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ไดแบงการนำเสนอออกเปน 3 ตอน 

ดังน้ี 
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 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหระดับสมรรถนะประจำสายงานของผูบริหารสถานศึกษา 

 ผลการวิเคราะหระดับสมรรถนะประจำสายงานของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  

( x̄= 4.19) และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวาสมรรถนะประจำสายงานของผูบริหารอยูระดับมาก

ทุกดานเชนกัน โดยสมรรถนะประจำสายงานดานการวิเคราะหและสังเคราะหสูงท่ีสุด ( x̄= 4.25)  

รองลงมา ไดแก การส่ือสารและจูงใจ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ( x̄= 4.20,  x̄= 4.20) และการ 

มีวิสัยทัศน ( x̄= 4.08) ตามลำดับ ดังแสดงในตารางท่ี 2 

 

ตารางที่ 2 ระดับสมรรถนะประจำสายงานของผูบริหารสถานศึกษา  

 ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหระดับองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 ระดับองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( x̄= 4.08) และ 

เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาระดับองคกรแหงการเรียนรูอยูระดับมากทุกดานเชนกัน  

โดยการเรียนรูของทีมอยูในระดับสูงท่ีสุด ( x̄= 4.14) รองลงมา ไดแก การมีวิสัยทัศนรวม ( x̄= 4.13) 

การคิดอยางเปนระบบ ( x̄= 4.09) การมีแบบแผนทางความคิด ( x̄= 4.04)  และความเช่ียวชาญของ
บุคคล ( x̄= 4.00) ตามลำดับดังแสดงในตารางท่ี 3 

 

 X S.D.   
  (X1) 4.25 0.34  1 

  (X2) 4.20 0.41  2 
  (X3) 4.20 0.50  3 

  (X4) 4.08 0.57  4 
 4.19 0.35   

 (n = 297) 
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ตารางที่ 3 ระดับองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   

 

 ตอนท่ี 3 สมรรถนะประจำสายงานของผูบริหารท่ีสงผลตอองคกรแหงการเรียนรู

ของสถานศึกษา 

 ความสัมพันธ และปจจัยของสมรรถนะประจำสายงานของผูบริหารท่ีสงผลตอองคกร 

แหงการเรียนรูของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม 

เขต 1 มีรายละเอียดดังตอไปนี้  

 1. คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางสมรรถนะประจำสายงานของผูบริหารกับองคกร 

แหงการเรียนรูของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พบวา สมรรถนะประจำสายงานของผูบริหาร ไดแก  

การวิเคราะหและสังเคราะห (X
1
) การส่ือสารและจูงใจ (X

2
) การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

(X
3
) และการมีวิสัยทัศน (X

4
) มีความสัมพันธทางบวกอยูในระดับต่ำถึงระดับปานกลางกับองคกร 

แหงการเรียนรูของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (Y
tot

) ทั้งในภาพรวมและรายดาน ไดแก ความเช่ียวชาญ

ของบุคคล (Y
1
) การมีแบบแผนทางความคิด (Y

2
) การมีวิสัยทัศนรวม (Y

3
) การเรียนรูของทีม (Y

4
) 

และการคิดอยางเปนระบบ (Y
5
) ทุกคู แสดงวาสมรรถนะประจำสายงานของผูบริหารมีความสัมพันธ

องคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดังตารางท่ี 4 
 

 X S.D.   
  (Y1) 4.00  0.51   5 

  (Y2) 4.04  0.48   4 
  (Y3) 4.13  0.54   2 

  (Y4) 4.14  0.72   1 
  (Y5) 4.09  0.51   3 

 4.08  0.43    

 (n = 297) 
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ตารางที่ 4 คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางสมรรถนะประจำสายงานของผูบริหารและองคกร 

 แหงการเรียนรูของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

 

 2. สมรรถนะประจำสายงานของผูบรหิารท่ีสงผลตอองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เรียงตามลำดับอิทธิพล

จากมากไปหานอย ดังน้ี การมีวิสัยทัศน การวิเคราะหและสังเคราะห และการส่ือสารและจูงใจ 

เปนปจจัยท่ีสงผลตอองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สามารถรวมกัน

ทำนายองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดรอยละ 40 โดยสามารถเขียนสมการ
พยากรณไดดังน้ี 

สมการการวิเคราะหการถดถอย ในรูปของคะแนนดิบ คือ  

 
tot

 = 1.13 + 0.38 (X
4
) + 0.18 (X

1
) + 0.15 (X

2
) 

สมการการวิเคราะหการถดถอย ในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ  

 
tot

 = 0.48 (Z
4
) + 0.14 (Z

1
) + 0.14 (Z

2
)  

ดังรายละเอียดตามตารางท่ี 5 

Y ^

Z ^

 (n = 297) 

  (Y
1)  (Y

2)  (Y
3) 

 (Y
4) 

(Y 5) 

(Y
tot
) 

 (X1) 0.21** 0.28** 0.29** 0.326** 0.28** 0.33** 

 (X2) 0.26** 0.45** 0.51** 0.41** 0.35** 0.48** 

 (X3) 0.32** 0.46** 0.57** 0.41** 0.40** 0.52** 

 (X4) 0.40** 0.56** 0.62** 0.51** 0.45** 0.60** 

**  .01 
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ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 

 

อภิปรายผล 
 การอภิปรายผล เรื่อง สมรรถนะประจำสายงานของผูบริหารท่ีสงผลตอองคกรแหง 

การเรียนรูของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม  

เขต 1 ผูวิจัยกลาวถึงประเด็นสำคัญท่ีคนพบจากการศึกษาคร้ังน้ี สามารถสรุปผลตามวัตถุประสงค

ของการวิจัยไดดังน้ี 

 1.  สมรรถนะประจำสายงานของผูบริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก และ
เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา สมรรถนะประจำสายงานของผูบริหารอยูระดับมากทุกดานเชนกัน 

โดยสมรรถนะประจำสายงานดานการวิเคราะหและสังเคราะหมีระดับปฏิบัติสูงท่ีสุด รองลงมา ไดแก 

การส่ือสารและจูงใจ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร และการมีวิสัยทัศน ตามลำดับ ทั้งนี้ เพราะ 

ผูบริหารเปนองคประกอบสำคัญท่ีจะสรางบรรยากาศและสภาพท่ีเอ้ือตอการพัฒนาตอการสรางสรรค

คุณภาพ การเรียนการสอน บทบาทผูบริหารจึงเปนบทบาทท่ีมีความสำคัญเปนอยางย่ิง และ 
ตองสามารถเปนผูกระตุนและสรางเสริม ทั้งทางดานวิชาการ ดานขวัญกำลังใจ ผลักดันใหบุคลากร

ในสถานศึกษาท่ีมีแนวโนมจะวางเฉยในสถานการณท่ีมีการเปล่ียนระบบ ไดกลับมามีความกระตือรือรน

ทำงานอยางตอเนื่อง (สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2551: อัดสำเนา) ดังท่ีสำนักงานคณะกรรมการ

ขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ไดกำหนดกรอบสมรรถนะของผูบรหิารสถานศึกษา

เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังน้ัน ผูบริหารทุกคนจำเปนตองปฏิบัติ

ตามสมรรถนะท่ีกำหนดไว สอดคลองกับสญุาดา ศริบิรูพงศา (2553: 70-75) ไดศึกษาเร่ือง สมรรถนะ

(n= 297) 
 df SS MS F Sig. 

Regression 3 21.68 7.22 66.85* 0.00 
Residual 293 31.66 0.11 
Total 296 53.34 

 b beta SE.b t Sig. 
 1.13 0.28 4.03** 0.00 

         (X4) 0.38 0.48 0.05 8.34** 0.00 
         (X1) 0.18 0.14 0.06 2.89** 0.00 
         (X2) 0.15 0.14 0.06 2.41** 0.01 

**  .01 
 R = 0.64  R2 = 0.40  SEE. = 0.33 
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ของผูบริหารและองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษา ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสำนักบริหาร

ยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาที่ 6 พบวา ระดับสมรรถนะประจำสายงานของผูบริหาร 

อยูในระดับมากทุกดาน โดยสมรรถนะประจำสายงานดานการวิเคราะหและสังเคราะหสูงท่ีสุด 

รองลงมา ไดแก ดานการส่ือสารและจูงใจ ดานการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และดานการมีวิสัยทัศน 

และยังสอดคลองกับอนันต พันนึก (2554: 137-145) ไดศึกษาเร่ือง การวิจัยและพัฒนาโปรแกรม

พัฒนาสมรรถนะผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พบวา ระดับสมรรถนะของผูบริหารโดยรวม 

และรายดานอยูในระดับมากทุกดานเชนกัน ดังน้ันสามารถสรุปไดวา ผูบริหารสถานศึกษาสวนใหญ

ใหความสำคัญตอการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับสมรรถนะของผูบริหารตามกรอบที่สำนักงาน 

คณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ไดกำหนดไว 

 2.  องคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา

อยูระดับมากทุกดานเชนกัน โดยเรียงลำดับจากมากไปหานอย คอื การเรียนรูของทีม การมีวิสยัทัศนรวม 

การคิดอยางเปนระบบ การมีแบบแผนทางความคิด และความเช่ียวชาญของบุคคล ตามลำดับ 

ซึ่งปจจุบันสถานศึกษาทุกแหงมุงสูการปฏิรูประบบราชการ และการเปล่ียนแปลงระบบบริหารงาน 

ที่มุงผลสัมฤทธ์ิ มีประสิทธิภาพ และมีความคุมคา ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธี

การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ระบุในมาตรา 11 วา สวนราชการมีหนาท่ีพัฒนาความรู

ในสวนราชการใหมีลักษณะเปนองคกรแหงการเรียนรูอยางสม่ำเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสาร 

และสามารถประมวลความรูในดานตาง ๆ เพ่ือนำมาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง 

รวดเร็ว และเหมาะสมตอสถานการณ รวมทั้งตองสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัย

ทัศนและปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัดใหเปนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และมีการเรียน

รูรวมกันจึงจะทำใหสถานศึกษาของตนกลายเปนองคกรแหงการเรียนรู ซึ่งสอดคลองกับสุญาดา  

ศิริบูรพงศา (2553: 70-75) ไดศึกษาเร่ือง สมรรถนะของผูบริหารและองคกรแหงการเรียนรูของ 
สถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสำนักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาท่ี 6 พบวา 

องคกรแหงการเรียนรูในภาพรวมอยูในระดับมากทุกขอ โดยขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุด คือ ความเช่ียวชาญ

ของบุคคล รองลงมาคือ การเรียนรูของทีม แบบแผนทางความคิด วิสัยทัศนรวม และการคิด 

อยางเปนระบบ และสอดคลองกับเมตตา เทพประทุน (2551: 107) ไดศึกษาเร่ือง ความเปนองคกร

แหงการเรียนรูของโรงเรียนบานโปงวิทยาคม พบวา ความเปนองคกรแหงการเรียนรูในภาพรวม 
อยูในระดับมากทุกดาน โดยขอที่มีคาเฉล่ียสูงสุดจากมากไปหานอย คือ ดานการเรียนรูของทีม  

ดานการมีวิสัยทัศนรวม ดานแบบแผนความคิด ดานความรอบรูแหงตน และดานการคิดอยาง 
เปนระบบ ดังน้ัน สรุปไดวาปจจุบันน้ีสถานศึกษาหลายแหงใหความสำคัญกับการพัฒนาสถานศึกษา

ของตนใหเปนเลิศ และมุงสรางศักยภาพสถานศึกษาของตนใหเหนือกวาคูแขง และเปนปจจัยสำคัญ
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ในการผลักดันใหเกิดการเรียนรูอยางตอเน่ือง เพ่ือกอใหเกิดองคความรูใหกับสถานศึกษา รวมท้ัง

ปฏิบัติภารกิจของสถานศึกษาใหบรรลุผลสำเร็จตามเปาหมายท่ีกำหนด เพ่ือนำไปสูองคกรแหงการ

เรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 3. สมรรถนะประจำสายงานของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอองคกรแหงการเรียนรู

ของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

เรียงตามลำดับอิทธิพลจากมากไปหานอย ดังน้ี 1) การมีวิสัยทัศน 2) การวิเคราะหและสังเคราะห

และ 3) การส่ือสารและจูงใจ เปนปจจัยท่ีสงผลตอองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .01 โดยจะสามารถทำนายองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดรอยละ 40 

ทั้งนี้แสดงใหเห็นวา ผูบริหารสถานศึกษาแมวาจะมีระดับสมรรถนะประจำสายงานอยูในระดับมาก

ทั้งในภาพรวมและรายดาน แตมีอิทธิพลตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูในระดับปานกลางเทาน้ัน 

เมื่อพิจารณาสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอองคกรแหงการเรียนรู จำแนกเปนรายดาน 

พบวา 

  3.1 สมรรถนะประจำสายงานของผูบริหารดานการมีวิสัยทัศนสงผลตอองคกร 

แหงการเรียนรูของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม 

เขต 1 แสดงใหเห็นวาผูบริหารมีการมองการณไกล การเล็งการณไกล การมีหูตากวางไกล การสราง

และมองภาพอนาคต เปดโอกาสใหบุคลากรในโรงเรียนมีวิสัยทัศนหรือเปาหมายการทำงานสวนตัว  

ที่สอดคลองกับเปาหมายของสถานศึกษา บุคลากรมีการติดตอสื่อสารหรือพูดคุยแลกเปล่ียน 

ความคิด ยอมรับความคิดเห็นรวมกัน มีการรวมกันกำหนดเปาหมายการทำงานสวนตัวท่ีสอดคลอง

กับสวนรวมมีการยอมรับขอกำหนดในการปฏิบัติงานรวมกันเปนอยางดี สงผลใหองคกรเกิด 

การพัฒนาไปในทางท่ีดี ซ่ึงบทบาทผูบริหารดานน้ีสำคัญตอการพัฒนาองคกรเปนอยางมาก สอดคลอง 

กับนิภา ใจทัน (2555: 112) ไดทำการศึกษาสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาสงผลตอ 
การเปนองคกรแหงการการเรียนรูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ผลการวิจัยพบวา สมรรถนะของผูบริหาร ประกอบดวย 

การมุงผลสัมฤทธ์ิ การบริการท่ีดี การพัฒนาตนเอง การส่ือสารและการจูงใจ การพัฒนาศักยภาพ

บุคลากร การมีวิสัยทัศน สงผลตอการเปนองคกรแหงการการเรียนรูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  3.2 สมรรถนะประจำสายงานของผูบริหารดานการวิเคราะหและสังเคราะหสงผล 

ตอองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 1 ท้ังนี้อาจเนื่องจากการพัฒนาองคกรแหงการเรียนรูนั้นเร่ิมจากผูบริหารระดับสูง 

กอนเปนอันดับแรก ในการกำหนดเปาหมายหรือกำหนดยุทธศาสตรในการบริหารงาน ผูบริหาร 

สถานศึกษาในฐานะที่เปนผูนำองคกร ซึ่งมีบทบาทหนาท่ีสำคัญในการพัฒนาองคกรไปสูเปาหมาย 
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ที่ตั้งไว การบริหารงานในสถานศึกษาใหประสบความสำเร็จบรรลุวัตถุประสงคไดนั้น ผูบริหารจะตอง

รูบทบาทหนาท่ีในความรับผิดชอบและปฏิบัติงานในหนาท่ีของตนใหสำเร็จ นอกจากการทำงาน 

ในหนาท่ีที่รับผิดชอบแลว ผูบริหารยังตองมีความรอบรูและมีทักษะในการบริหารงานดานตาง ๆ 

ดังน้ัน การท่ีผูบริหารสถานศึกษาจะสามารถกำหนดเปาหมายของสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพน้ัน 

จำเปนตองอาศัยความสามารถในการคิดวิเคราะหและสังเคราะหเพ่ือกำหนดเปาหมายไดอยาง

ชัดเจน สอดคลองกับความตองการของบุคลากรในสถานศึกษาและผูเก่ียวของอื่น ๆ นอกจากน้ี 

ความสามารถในการส่ือสารและการจูงใจ ถือเปนความสามารถหลักท่ีผูบริหารตองมี เพ่ือใหบุคลากร

ในสถานศึกษาใหความรวมมือในการพัฒนาสถานศึกษาใหเกิดเปนองคกรแหงการเรียนรู  

โดยผูบริหารยังตองเปนผูที่มีวิสัยทัศนที่ดีอีกดวย สอดคลองกับสุญาดา ศิริบูรพงศา (2538: 87)  

ไดทำการวิจัยเร่ือง สมรรถนะของผูบริหารและองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ี

รับผิดชอบของสำนักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาท่ี 6 พบวาสมรรถนะของผูบริหาร 

มีความสัมพันธกับองคการแหงการเรียนรูของสถานศึกษา อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

โดยมีคาความสัมพันธกันในทางบวกหรือมีความสัมพันธกันในลักษณะท่ีคลอยตามกัน 

  3.3 สมรรถนะประจำสายงานของผูบริหารดานการส่ือสารและจูงใจสงผลตอองคกร

แหงการเรียนรูของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม 

เขต 1 แสดงใหเห็นวาผูบริหารมีทักษะการส่ือสารในการโนมนาวจูงใจใหบุคลากรทุมเทแรงกาย 

และแรงใจทำงานอยางเต็มความสามารถ เพ่ือใหเกิดผลสำเร็จตามจุดมุงหมายขององคกร  

สรางความสัมพันธตอกัน มีการพูดคุยหรือสนทนาการติดตอกันโดยผานวาจาและลายลักษณอักษร  

รวมทั้งการใชกิริยาทาทางสื่อสารที่มีความหมาย แสดงความตองการที่กอใหเกิดความเขาใจระหวาง

กันและกันในการปฏิบัติงานภายในหนวยงาน ดังที่ สำนักงานคณะกรรมการขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา (2548: 17) กลาวถึงการส่ือสารและจูงใจวา คือ ความสามารถในการพูด 

เขียน สื่อสาร โตตอบในโอกาสและสถานการณตาง ๆ ตลอดจนสามารถชักจูงโนมนาวใหผูอื่นเห็น
ดวย ยอมรับ คลอยตามเพ่ือบรรลุจุดมุงหมายของการส่ือสาร ประกอบดวยตัวบงชี้ดังน้ี ตัวบงชี้ที่ 1 

ความสามารถในการพูดและเขียนในโอกาสตาง ๆ ตัวบงชี้ที่ 2 ความสามารถในการส่ือสารผานส่ือ
เทคโนโลยี และตัวบงชี้ที่ 3 ความสามารถในการจูงใจโนมนาวใหผูอื่นเห็นดวย ยอมรับ คลอยตาม 

เพ่ือบรรลุจุดมุงหมายของการส่ือสาร ดังน้ัน สรุปไดวาหากผูบริหารมีความสามารถและมีทักษะ 

ในการสื่อสารที่ดีแลวน้ัน จะเกิดความรวมมือรวมใจ เกิดความรัก ความสามัคคี ความเขาใจอันดี 

ตอกันระหวางบุคลากรในหนวยงาน หรือความรักและศรัทธาตอวิชาชีพ ตองานในหนาท่ีที่ปฏิบัติ

สอดคลองกับ จอหนสันและคาลดแวล (Johnston and Caldwel, 2001) ที่ไดศึกษาเร่ืองผูนำและ 
การเรียนรูในองคกรเพ่ือความเปนองคกรระดับโลก ผลการวิจัยพบวา โมเดลองคกรแหงการเรียนรู

ของเซงเก (Senge, 1990) สามารถใชพัฒนาโรงเรียนช้ันนำในระดับโลกได และผูบรหิารเปนส่ิงสำคัญ 

ที่จะนำและพัฒนาโรงเรียนใหเปนโรงเรียนชั้นนำในระดับโลกได ใน 4 มิติ คือ โครงสรางแบบรวมมือ
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รวมพลัง ชองทางการติดตอสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ การบูรณาการเพ่ือพัฒนาวิชาชีพ และผูนำ 

ที่มุงเนนการเรียนรูโรงเรียนในระดับโลก   

 ผลการวิจัยฉบับนี้ พบวา สมรรถนะผูบริหารท่ีไมสงผลตอองคการแหงการเรียนรู คือ 

สมรรถนะดานพัฒนาศักยภาพบุคลากร ทั้งนี้เน่ืองมาจากผูบริหารสถานศึกษาสวนมากยังไมให 

ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทาท่ีควร ซ่ึงอาจมีสาเหตุมาจากการไมไดรับงบประมาณ 

ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอยางเพียงพอ ซึ่งสอดคลองกับรายงานผลการวิจัยของสำนักงาน

เลขาธิการสภาการศึกษา (2553: ค) จากรายงานผลการสังเคราะหประเด็นปญหาการพัฒนา 

ขอเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา พบวา สาเหตุปญหาการพัฒนาครู 

และบุคลากรทางการศึกษา สามารถสังเคราะหประเด็นปญหาในการพัฒนาครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา 7 ประเด็น คือ 1) ขาดระบบและกลไกการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน  

2) ขาดระบบบริหารจัดการท่ีเอ้ือตอการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา 3) ขาดระบบ

สนับสนุน การจัดการเรียนการสอนท่ีสงผลตอคุณภาพของผูเรียน 4) ขาดระบบการสงเสริม 

ความกาวหนาทางวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 5) ขาดขวัญกำลังใจในการทำงาน  

6) ขาดระบบสงเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนท่ีเอ้ือตอการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร

ทางการศึกษา และ 7) ขาดระบบและกลไกในการบริหารจัดการท่ีดี ดังน้ัน ผูบริหารตองพิจารณา

พัฒนาบุคลากรเปนรายบุคคล มีการกำหนดและวิเคราะหหลักการพัฒนาท่ีเหมาะสม สามารถปฏิบัติ

ไดเนนหลักการมีสวนรวมใหครอบคลุม และสอดคลองตามบริบทของสถานศึกษาท่ีดวยรูปแบบ 

วิธีการพัฒนาท่ีหลากหลายใหตอเน่ืองอยางเปนระบบ  

 

ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะเพ่ือเปนแนวทางในการนำผลการวิจัยไปใช 
 1. ขอเสนอแนะเพื่อการนำไปใช 

  1.1 จากผลการวิจัยพบวาสมรรถนะประจำสายงานของผูบริหารดานการมีวิสัยทัศน 

มีระดับปฏิบัติต่ำท่ีสุด ดังน้ัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ

ควรมีการจัดอบรมเพื่อสงเสริมใหผูบริหารมีวิสัยทัศนกวางไกลตอการพัฒนาสถานศึกษาไดอยาง 
มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ โดยผูบริหารควรเปดโอกาสใหบุคลากรในสถานศึกษาและผูมี 

สวนเก่ียวของทุกฝายมีสวนรวมในการกำหนดวิสัยทัศนของสถานศึกษาอยางเทาเทียมกันยอมรับ 
การแสดงความคิดเห็นในเชิงบวกและลบเพ่ือการพัฒนางานไดเปนอยางดียอมรับวิธีการหรือ 

นวัตกรรมใหม ๆ  เพ่ือนำมาสูการบริหารงานไดอยางเหมาะสม 

  1.2 จากผลการวิจัยพบวาองคกรแหงการเรียนรูดานความเชี่ยวชาญของบุคคล 

มีระดับปฏิบัติต่ำท่ีสุด ดังน้ัน สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของควรเห็น 

ความสำคัญและสนับสนุนการใหบุคลากรในโรงเรียนมีความคิดท่ีจะสรางสรรคผลงานส่ิงใหม ๆ  
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อยูเสมอ สามารถเลือกและหาวิธีพัฒนาตนเองเพ่ือสูความกาวหนา และความเปนเลิศในการปฏิบัติ

งานอยางเหมาะสม และมีวิสัยทัศนในการมองสภาพการทำงานและมีการพัฒนาศักยภาพของตน

ในการทำงานอยูเสมอ 

  1.3  จากผลการวิจัยพบวาสมรรถนะประจำสายงานของผูบริหารดานพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรไมสงผลตอองคการแหงการเรียนรู ดังน้ัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของควรจัดกิจกรรมเพื่อใหผูบริหารมีศักยภาพท่ีสามารถสงเสริม 

และพัฒนาบุคลากรอยางตอเน่ืองนำผลการประเมินบุคลากรมาใชในการวางแผนเพ่ือปรับปรุง  

และพัฒนาศักยภาพบุคลากรอยางเหมาะสม และสงเสริม สนับสนุน และเอ้ืออำนวยใหบุคลากร 

ในสถานศึกษาเขารับการอบรม สัมมนา ศึกษาตออยางตอเน่ือง 

  1.4 จากผลการวิจัยเก่ียวกับขอเสนอแนะในการสงเสริมสมรรถนะผูบริหารพบวา 

ผูบริหารควรมอบหมายงานใหตรงตามศักยภาพของบุคลากรอยางท่ัวถึง ควรฟงความคิดเห็นจาก 

ผูใตบังคับบัญชา กระจายงานใหทุกคนมีสวนรวมในการพัฒนาองคกร ใหความสำคัญในดาน 

การกระจายอำนาจอยางแทจริง และควรถายทอดขาวสารจากแหลงความรูทางการศึกษาใหแก

บุคลากรในโรงเรียนใหรับรูอยางท่ัวถึงกัน 

  1.5  จากผลการวิจยัเก่ียวกับขอเสนอแนะในการสงเสรมิการเปนองคกรแหงการเรียนรู

ของสถานศึกษาพบวา บคุลากรในสถานศึกษาตองมสีวนรวมในการกำหนดการพัฒนาในสถานศึกษา 

มสีวนรวมในการกำหนดวสิยัทัศนมคีวามสามคัคใีนหมูคณะท้ังดานความคดิและการยอมรบัสิง่ใหม ๆ 

ที่เปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา หมั่นศึกษาหาความรูเพ่ือพัฒนาตนเองอยูเสมอ   

 

 2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 

  2.1 ควรศึกษาองคประกอบสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอวัฒนธรรม

องคการของสถานศึกษา 

  2.2 ควรศึกษาปจจัยเชิงสาเหตุของการพัฒนาสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมุงสูการเปน
องคกรแหงการเรียนรู 

  2.3 ควรศึกษาแนวปฏิบัติที่เปนเลิศตอการเปนองคกรแหงการเรียนรู 
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สรุป 
 จากการศึกษาสมรรถนะประจำสายงานของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอองคกร 

แหงการเรียนรูของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม 

เขต 1 พบวา สมรรถนะประจำสายงานของผูบริหารสถานศึกษา อยูระดับมากทั้งในภาพรวมและ 

รายดาน สำหรับองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษาอยูระดับมากท้ังในภาพรวมและรายดาน 

สวนสมรรถนะประจำสายงานของผูบริหารสถานศึกษาสงผลตอองคกรแหงการเรียนรูของ 

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 อยางมี 

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จำนวน 3 ดาน ไดแก การมีวิสัยทัศน การวิเคราะหและสังเคราะห 

และการส่ือสารและจูงใจ สำหรับการศึกษาปญหาอุปสรรคสมรรถนะประจำสายงานของผูบริหาร 

พบวาผูบริหารขาดความความยุติธรรมในการปฏิบัติงานรองลงมาตามลำดับดังน้ี  1)  การมอบหมายงาน

ใหตรงตามศักยภาพของบุคลากรอยางท่ัวถึง 2) การรับฟงความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชา  

3) การเปดโอกาสใหทุกคนมีสวนรวมในการพัฒนาองคกร 4) การใหความสำคัญในดานการ 

กระจายอำนาจอยางแทจริง การตรวจสอบ/กำกับไมใหใชเกินและใชไปในทางที่ผิด ดังน้ัน ผูบริหาร

ควรมีวิสัยทัศนกวางไกลตอการพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ และควรถายทอด

ขาวสารจากแหลงความรูทางการศึกษามาถายทอดใหบุคลากรในโรงเรียนใหมาก 
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